
Şuşa bizim şəhərdir, biz 
salmış, biz dirçəltmiş, oranı biz 
Şuşa etmişik. Şuşa Azərbaycan 
xanlıqqurma mədəniyyətinin, 
dövlətçilik mədəniyyətinin, 
şəhərsalma mədəniyyətinin, qalatikmə 
mədəniyyətinin təntənəsidir. Əslində, 
mədəniyyət sözünün bir anlamı da 
“şəhərsalma”dır (ərəbcə “Mədinə” 
sözündən gəlir).  

Şuşada salınmış 17 məhəllənin 
adlarına diqqət edək: Seyidli, Culfalar, 
Quyuluq, Çuxur məhəllə, Dörd çinar, 
Dördlər qurdu, Hacı Yusifli, Çöl qala, 
Qurdlar, Saatlı, Köçərli, Mamayı, Xoca 
Mərcanlı, Dəmirçilər, Hamamqabağı, 
Merdinli və Təzə məhəllə… Keçmişi 
adından bəlli. Bəlli ki, bu şəhər hər halı 
ilə Azərbaycan şəhəridir. 

Bütün insanlar eyni mədəniyyətə 
malik deyildir, təbii. Mədəniyyət tək 
deyil, çoxçeşidlidir. Hansı zamanda 
və məkanda yaşayırsa – yaşasın, bir-
birinə qonşu olduqları üçün, sözün 
geniş anlamında, eyni təfəkkürə, 
düşüncəyə sahib olan toplumların 
birliyinə “mədəni təbəqə”, “mədəniyyət 
zümrəsi” deyilir. Mədəniyyət, bu 
toplumlar arasındakı ortaq təsisatların 
məcmusudur. Kulturoloq alimlər belə 
vurğulayırlar.

Bu yerdə biz də vurğulayaq ki, öz 
korafəhmliklərini unudub Şuşanı “Şuşi” 
kimi qəbul etdirməyə çalışan xəstə 
erməni düçüncəsi (daha doğrusu, 
düşüncəsizliyi), bir dönüb özünə 
baxmır: əgər sən bir ölkə miqyasında 
başqa xalqlara, millətlərə yaşama şansı 
tanımırsansa, onu balaca bir şəhərdə 
necə tanımış ola bilərsən? Şuşa adı 
mədəniyyətlə qoşa çəkilirsə və sən 
birgəyaşayış mədəniyyətinə uzaqdan 
da uzaqsansa – bugün Ermənistan 
boyda mədəniyyət xarabalığında 
monoetnik “dövlət” qurmusansa, nə 
əcəb, Şuşada multikultural cəmiyyət 
qurmağa qabil oldun? Buna hansı  
zehniyyətsiz, məntiqsiz inanar? Şuşa 
o xalqa aid ola bilər ki, o, başqa 
xalqlara, mədəniyyətlərə, dinlərə 
qarşı dözümlüdür. Belə bir dözüm 
ermənilərin, erməni toplumunun, ən 
müxtəlif dönəmlərdəki siyasi-hərbi 
başbilənlərinin təbiətinə xas olmayıb, 
tam tərsinə, o təbiətsiz təbiətlə ziddiyyət 
təşkil edib. Məsələn, Kəlbəcərdə 
qanunsuz məskunlaşmış erməni ilə 
Şuşada qanunsuz məskunlaşmış 
erməni arasında azacıq fərq olsa da, 
xislətləri eynidir, mədəniyyətsizlikləri 
eynidir: Kəlbəcərli ola bilməyən erməni 
unitaz, şuşalı ola bilməyən erməni isə 
onlara aid olmayan evlərdən, idarə və 
müəssisələrdən “istilik radiatorlarını” 
söküb aparıb… 

Biz isə Şuşanın mənasını özündən 
böyük bilmişik, elə qəbul edirik, həmişə 
də belə biləcəyik. Şuşa bir Azərbaycan 

şəhəri olaraq, bizim üçün yalnız 39°45′ 
şantimetr en, 46°45′ şantimetr uzunluq, 
5,5 kvadratkilometr sahənin adını ifadə 
etmir. Şuşa yalnız coğrafi məkan deyil, 
iqlim deyil, ürəyimizin, ruhumuzun 
coğrafiyasıdır, mədəniyyətimizin 
iqlimidir. Əlbəttə, Azərbaycan 
mədəniyyəti 1752-ci ildən başlamır, çox 
qədimdir. Bununla belə Şuşa kimi bir 
şəhər ideyasına gəlmək, onu şüurda 
bəsləmək, əməldə gerçəkləşdirmək 
köklü mədəniyyətin bəhrəsidir. 
Mədəniyyət qat-qatdır, mədəniyyət 
suxurlaşır, necə deyərlər, bir qat 
olmadan o biri qat mümkün olmur. Yəni 
Şuşa birdən - birə meydana gəlməyib, 
o, öncə şüurlarda, təfəkkürlərdə, 
mənəviyyatda formalaşıb və sonra 
dağlar başında şəhər ömrü çiçəklənib. 

Şuşa, necə deyərlər, yalnız elmlə 
deyil, helimlə, yalnız fizika ilə deyil, 
metafizika ilə başa düşülə, dərk edilə, 
ruh edilə bilər...

Əlbəttə, bilənlər, onsuz da bilir ki, 
Şuşanın ermənilərlə heç bir bağlılığı 
yoxdur.  Nə şəhər salınanda, nə ilk 
məskunlaşmada, nə qorunmasında, 
nə bugünündə, nə gələcəyində 
erməni(zim) var! Arada Şuşi kimi 
sırımağa çalışdıqları illər böyük tarix 
üçün heç nədir. Bir işğal rüzgarı 
idi, gəldi, keçdi. Bitdi o işğal da, o 
saxtakarlıqlar da. 

“Əziz Şuşa, sən azadsan!
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!
Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir!            

      Qarabağ Azərbaycandır!”

– Bizim Azərbaycan dünyamıza, 
türk kainatımıza, insanlıq tarixinə, 
mədəniyyət aləminə altun dalğalarla 
yayılan 9 noyabr 2020-ci il tarixli bu 
səs Şuşanın əbədi müəyyənliyidir! Bu 
müəyyənliyin müəllifi, memarı başda Ali 
Baş Komandan İlham Əliyev olmaqla, 
müzəffər Azərbaycan Ordusudur! 

Müzəffər Ali Baş Komandanın hərbi 
geyimdə Şuşaya səfəri, oradakı tarixi 
çıxış və verdiyi ismarıclar Şuşa zəfəri 
münasibəti ilə xalqa müraciətin davamı, 
inkişafıdır.

Dövlət başçısı deyir və eləyir. 
Dövlət başçısının sözü sözdür! Məhz 
bu məqamı dost da, düşmən də 
unutmamalıdır. Necə ki, 44 günlük 
müharibədən öncələr Prezident 
müxtəlif tribunalarda, platformalarda 
öz ismarıclarını verir, xəbərdarlıqlarını 
edirdi, indi də, dağların başındakı inci 
şəhərimizdən verilən ismarıclardan 
bütün maraqlı tərəflər öz payını 
götürməlidir.   

Demək, bundan sonra, bizim 
toplumun inkişafının çağdaş səviyyəsi, 
yaratdığımız, nəsildən-nəsilə 
ötürdüyümüz maddi, mənəvi dəyərlər 
çiçəklənəcək Şuşada.

Şuşada fikir əkəcək, sənət 
becərəcək, mədəniyyət bəsləyəcəyik.

Şəhərimizi, qalamızı, incimizi 
abadlaşdıracaq, yaxşılaşdıracaq – 
yaralarını sağaldacağıq.

Torpağını havalandıracaq, 
becərəcəyik – işləyəcəyik Şuşamızda. 
Alın tərimiz düşən Şuşa torpağından 
xarı bülbüllər mayalanacaq – öz 
gül ömrünü yaşayacaq, yaşayışı 
güllənəcək, güllələnməyəcək daha...

Getdikcə, şuşalıların çalışma 
çevrəsi genişlənəcək, yenidən 
maarifçilik, şeir-sənət, sənətkarlıq… 
dağlar başında şəhərlilik yeni vüsət 
alacaq.

Şuşadan yenidən mədəniyyət 
axınları, şeir-sənət cərəyanları 
yayılacaq, yeni üslublar… axarına şahid 
olacağıq. Hegel mədəniyyəti “insan 
tərəfindən yaradılmış ikinci təbiət” deyə 
tərif etmişdi. Mədəniyyət kimi Şuşa 
da özlüyündə bir şansdır – birincisi, 
təbiət tərəfindən, ikincisi, həm təbiət, 
həm o təbiəti mədəniyyət təbiətinə, 
yaşama çevirən, o gözəl iqlimdən 
mədəniyyət iqliminə keçid edən biz 

azərbaycanlıların dünyaya bəxşişidir. 
Sərvətdir Şuşa! Nemətdir 

Şuşa! Şuşa biz azərbaycanlılar 
tərəfindən yaradılmış, 240 il + 2 ay 
içində toplanılmış maddi və mədəni 
dəyərləri, qalanı əhatə edən təbiəti 
qiymətləndirmək üçün bizə verilmiş 
şansın özüdür, tərcümanıdır. Bu il 
269 yaşı tamam olan Şuşamızın 
ömründən 28 il kəsilib… Şəhərlər də 
şəhərquranlar kimi xəstələnə, həbsə 
alına, girov götürülə bilər… deyək. 
Keçmiş olsun! Ordumuzun qoluna, 
ruhuna qüvvət! 

Ermənilərdə şuşalılıq davranışı, 
necə deyərlər, qala mədəniyyəti yoxdur, 
nə etsələr də, mənimsəyə bilmədilər ki, 
bilmədilər. Hər bir insanın az və ya çox 
dərəcədə əldə etdiyi biliklər, vərdişlər, 
ictimai və istehsalat həyatı, savad–
tərbiyə, yaradıcılıq, nəhayət, mənəvi–
əxlaqi fəallıq onun mədəni səviyyəsini, 
mədəniyyətini ifadə edir, deyirlər. 
Buraya (bizim misalda, Şuşaya), 
yaradılmış sərvətlər, o cümlədən maddi 
sərvətlər də daxildir. XIX yüzilin sonu 
– XX yüzilin əvvəllərində Şuşa bütün 
Qafqazın musiqi mərkəzinə çevrilib. 
Şuşanı “Kiçik Paris”, “Qafqazın sənət 
məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin 
beşiyi” və “Qafqazın konservatoriyası” 
adlandırırdılar. 

Ermənilərin əli ilə, təhriki ilə, üç 
dəfə (1905, 1920 və 1992-ci illərdə) 
üç dəfə yandırılan Şuşanı, 2020-ci ildə 
də tərk etmədən öncə yandırmağa 
düşmənin sadəcə macalı olmadı. 
Yoxsa, ermənilərin başqasının evindən 
yaşamaq, çıxarkən də o evi yandırmaq 
kimi bir “milli mədəniyyət”ləri vardır... 
Qəhrəman, fədakar və peşəkar 
Azərbaycan əsgəri Şuşanı Şuşanın 
adına layiq azad etdi!

Şuşa şuşalılarla bütövdü, tamdı. 
Ruhu bir, ürəyi bir, iqlimi, sözü bir 
olmayanlar Şuşada kirayədə qalırmış 
kimi, qonaq kimi qala bilərdi… Düşmən 
kimi qalanlar bir daha Şuşa üzü 
görməyəcək, inşallah!  

Müzəffər Ali Baş Komandanın Şuşa 
ismarıclarında bu məqam da vardı.

Dövlətimiz zaval görməsin!

Əkbər QOŞALI

Səni gözəlləşdirəcək, yaralarını 
sağaldacağıq, Şuşa!

Şuşa! 269 il öncə əsası qoyulan qala şəhərimiz, dağlar başındakı 
incimiz. Pənahabadımız, mədəniyyət pənahımız! Dövlət başçımız Şuşa 
şəhərini Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edib. Öncə vəd verdi, 
sonra azad etdi, daha sonra mədəniyyət paytaxtı elan etdi, bundan az 
sonra, xanımı və qızı ilə Şuşaya səfər etdi, düşmənə Şuşadan ismarıclar 
göndərdi.  

Qarabağın potensialı Azərbaycanın 
davamlı inkişafı üçün çox əhəmiyyətlidir

Deputat qeyd edib ki, ekoloji təhlükəsizliyin 
təmin edilməsi və ekoloji strategiyanın koordina-
siyası milli, beynəlxalq və regional səviyyələrdə 
təbii ehtiyatların mühafizəsi ölkənin iqtisadi və 
insan resurslarının istifadəsində davamlılığın 
təminatına yönəlmişdir. Son 30 ildə dünyada 
ekoloji tarazlığın qorunması, eyni zaman-
da, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla 
hərtərəfli əməkdaşlığı istiqamətində ciddi 
nailiyyət əldə olunmuşdur. Lakin Birinci Qa-
rabağ müharibəsindən sonra Ermənistanın 
ekoloji terroru nəticəsində işğal olunmuş 
Azərbaycan ərazilərində ölkəmizin təbiətinə, 
bioloji müxtəlifliyinə, su ehtiyatlarına, fauna 
və florasına da ciddi ziyan vurulmuş, qiymətli 
sərvətlər dağıdılaraq Ermənistana daşınmış, 
min hektarlarla meşə sahələri qəsdən yandırı-
laraq məhv edilmişdir. Prezident İlham Əliyevin 
qeyd etdiyi kimi, “Ermənistan faktiki olaraq 
Azərbaycana qarşı ekoloji terror törədib və 
o torpaqlar yenidən həyata qaytarılmalıdır”. 
Ölkəmizin ən gözəl regionlarından sayılan 
Qarabağın perspektivləri Azərbaycanın davamlı 
inkişafı üçün çox vacib və əhəmiyyətlidir. 

M. Əfəndiyev istər ekoloji təhlükəsizliyin, 
istərsə də ekoloji siyasətin ölkənin iqtisadi, 
sosial və insan resurslarının dayanıqlı inki-
şafına olan təsirinin nəzərə alınmasını vur-
ğulayaraq deyib ki, inkişaf strategiyalarının 
təbiət və vətəndaşlar arasında olan əlaqəsi 
gücləndirilməlidir:  “Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
ölkədə ekoloji siyasətə nəfəs verən “Hərəmiz 
bir ağac əkək!” çağırışı qısa müddətdə bütün 
Azərbaycan ərazisində yüz minlərlə ağacın 
əkilməsi, əhalinin bu təşəbbüsdə həvəslə 
iştirakı ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına 
şərait yaratmışdır. Bildiyimiz kimi, “2030-cu 
ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində gündəliy” in 
uğurlu icrası üçün sadəcə 10 il qalmışdır. Qlobal 
gündəliyin məqsəd və hədəflərə nail olması 
üçün bu il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən 
“Ekosistemin bərpası üzrə onillik” elan olunmuş-
dur. Ekosistemin bərpası və qorunması həm 
insan hüquqlarının təmin olunmasının, həm 
də yaxşı idarəçiliyin əsas parametrlərindəndir. 
Qısa müddət ərzində bu hədəfə nail olmaq və 
Qarabağ bölgəsinin zəngin, füsunkar təbiətinin 
yenidən bərpası yalnız ənənəvi olmayan 

yeni metodların istifadəsi və cəmiyyətin 
bütün təbəqələrinin iştirakı ilə mükəmməl 
idarəetmənin tətbiqi nəticəsində mümkündür”. 

Qarabağın dirçəlişinə dair hökumətin 
müxtəlif istiqamətli konsepsiyalarının hazırlan-
ması zamanı ekoloji sabitliyin təmin olunması 
ilə yanaşı, “Yaşıl iqtisadiyyat və insan kapitalı” 
ilə vəhdətin təşkili diqqət mərkəzində olmalıdır. 
Belə ki, vətəndaş, iqtisadiyyat və təbiət amilləri 
qərarvermə mərhələsinin əsas dayaq nöqtələri 
olmalıdır. 

Eyni zamanda, dövlət və özəl sektorun 
birgə əməkdaşlığı ilə yanaşı, sosialyönümlü 
gənc sahibkarların da rolu nəzərə alınmalı və 
kiçik bir investisiya payının sosial sahibkarlığa 
istiqamətləndirilməsi yerli sosial inkişafın daha 
da güclənməsinə təkan verə bilər.

Sosial sahibkarlıq elm, təhsil, səhiyyə, 
gender bərabərliyi, enerji, keyfiyyətli ərzaqa 
çıxışın təmin olunmasını, iqlim dəyişməsi, 
içməli suya olan tələbatın ödənilməsi kimi sosial 
məsələlərin həllinə innovativ, praktiki və biznes 
düşüncəsi ilə dayanıqlı həll yolları təqdim edir. 
Sosial sahibkarlığın inkişaf strategiyalarının 
icrasında rolunun gücləndirilməsi iqtisadi 
gücü artırır və investisiyanı uzunmüddətli təsir 
gücünə malik layihələrə çevirir.

İqlim dəyişikliyi kontekstində Azərbaycanın 
da qoşulduğu “Paris iqlim sazişi”ndə nəzərdə 
tutulan yeni çağırışlara əsasən füsunkar təbiətə 
malik Qarabağ ərazilərində də beynəlxalq 
təşkilatlarla əməkdaşlıq əsas və vacib 
istiqamətlərdən ola bilər. 

Təqdim etdi: 
Anar ƏLIYEV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycanda ətraf mühit problemlərinin həlli istiqamətində 
genişmiqyaslı işlərin görülməsi və ekoloji vəziyyətin 
yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş dövlət siyasəti ölkənin dayanıqlı inkişaf 

strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Son 17 ildə Prezident Ilham Əliyev 
tərəfindən davamlı islahatlar kontekstində xüsusi nəzarətə götürülən istiqamət 
məhz ölkənin iqlim dəyişikliyi çərçivəsində yeni çağırışlara hazır olmasıdır. Bu 
fikirləri Milli Məclisin deputatı Məzahir Əfəndiyev bildirib.

Vətəndaşların dədə-baba yurdlarına 
qayıtması üçün hər cür şərait yaradılacaq

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 
işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası 
və yenidən qurulması, dayanıqlı iqtisadiyya-
ta və yüksək rifaha malik regiona çevrilməsi 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə maliyyə 
dəstəyi göstərəcək, sərmayələr cəlb edəcək, 
bu sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlığını inkişaf 
etdirəcək, ölkə daxilində və xaricdə zəruri 
təşviqat işlərini həyata keçirəcək. Fərmana 
əsasən, nizamnamə fondu 1 milyon manat 
olan və dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabı-
na formalaşan fondun yerlərdə filialları və 
nümayəndəlikləri də fəaliyyət göstərəcək. 

Cənab İlham Əliyev yanvarın 27-də Aydın 
Kərimovu Prezidentin Şuşa rayonunda xüsu-
si nümayəndəsi təyin olunması ilə əlaqədar 
videoformatda qəbul edərkən də ərazilərimizn 
bərpası ilə bağlı tapşırıqlarını verib. Bu barədə 
dövlət başçısı indiyədək səfər etdiyi bütün 
rayonlarda – Cəbrayılda, Füzulidə, Ağdamda 
və Şuşada olarkən həmişə aydın və birmənalı 
mesajlar verib: ərazilərimiz bərpa olunmalı, 
köçkünlərimiz dədə-baba torpaqlarına qayıtma-
lıdırlar. 

Prezident Ağdamda olarkən rayon üçün 
yeni dövrün başladığını qeyd edib: “Bizim 
böyük planlarımız var. İşğal edilmiş torpaqlarda 
hər şey dağıdılıb. Mənim Füzuli və Cəbrayıla 
səfərlərim mətbuat tərəfindən işıqlandırılıb…
Mən orada o dağıntılar arasında Azərbaycan 
xalqına müraciət edərək demişdim ki, biz bu 
torpaqları, bu şəhərləri, bu kəndləri bərpa 
edəcəyik. Ermənilər hesab edirdilər ki, bu 
dağıntılardan sonra heç vaxt Azərbaycan 

əhalisi bu torpaqlara qayıtmayacaq. Səhv 
etdilər. Onlar bilmirlər ki, Azərbaycan xalqının 
ürəyində – bizim xalqımızın qəlbində doğma 
torpaqlar əbədi yaşayır və yaşayacaq. Bizim 
bütün köçkünlərimiz bu illər ərzində bir arzu ilə 
yaşayıblar ki, öz doğma torpaqlarına qayıtsınlar, 
dövlətin dəstəyi və köməyi ilə orada özləri üçün 
yeni həyat qursunlar. Biz Ağdam şəhərini də 
bərpa edəcəyik”.

Dövlət başçısı bildirib ki, əslində, bərpa 
işlərinə artıq start verilib. Füzulidən Şuşa-
ya yeni yolun çəkilişi ilə bağlı bütün müvafiq 
göstərişlər verilib, Prezidentin ehtiyat fondun-
dan ilkin olaraq 50 milyon manat vəsait ayrılıb. 
Əhmədbəyli-Alxanlı-Füzuli-Şuşa yolu bir neçə 
hissəyə bölünüb. Göstəriş verilib ki, bu işə bir 
neçə şirkət cəlb edilsin ki, vaxt itirmədən, qısa 
müddət ərzində yol çəkilsin.

Biz inanırıq ki, Azərbaycan Prezidentinin 
rəhbərliyi və qayğısı sayəsində bütün azad 
olunmuş rayon və kəndlərimiz tamamilə yenidən 
qurulacaq. Verilən rəsmi məlumatlara görə, 
bunun üçün baş plan hazırlanır, mütəxəssislər 
cəlb olunur. İnfrastruktur layihələri planlı şəkildə 
icra ediləcək, inzibati binalar, sosial obyektlər, 
yollar və digər lazım olan işlər görüləcək. 
Vətəndaşların qayıtması üçün dövlət tərəfindən 
hər cür şərait yaradılacaq. Prezidentin bu 
sözlərini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm: “İş-
ğaldan azad edilmiş bütün rayonların sakinləri 
əmin ola bilərlər ki, Azərbaycan dövləti hər 
zaman onların yanında olacaqdır”.

Seyfəddin ƏLIYEV, politoloq

Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsində şanlı qələbə 
qazandı. Artıq Ermənistanın işğalından azad edilmiş 
tarixi torpaqlarımızda quruculuq işləri ilə məşğul 

olmağın vaxtı çatıb. Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyevin son 
vaxtlar atdığı addımlar da əsasən bununla bağlıdır. Dövlət 
başçısının 19 yanvar 2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılmış 
Qarabağ Dirçəliş Fondu da ərazilərimizin bərpası məqsədinə 
xidmət edir.

Ermənilərin abidələrimizə 
vurduğu zərər 88 milyard 
manatdan daha çoxdur    

Monitorinq zamanı Nazirlər Kabineti yanında İtki və 
Tələfatların Qiymətləndirilməsi üzrə işçi qrupun üzvü kimi 
fəaliyyət göstərən, mədəni dəyərlər üzrə tədqiqatçı ekspert, 
Beynəlxalq Memarlar Akademiyasının Moskva şöbəsinin 
professoru, Azərbaycan Memarlar İttifaqının İdarə Heyətinin 
üzvü Faiq İsmayılov  bildirib ki, o zamankı hesablamalar qiyabi 
monitorinq əsasında olub: “Lakin indi hər bir abidəyə yerində 
baxış keçiriləcək. Bütün ərazilərdə layihə-smeta sənədlərinin 
işlənməsi başa çatdırıldıqdan sonra dəyən ziyanın məbləği 
daha dəqiq bilinəcək”.

F.İsmayılov əlavə edib ki, Şuşada abidələrlə bağlı aparılan 
monitorinq artıq yekunlaşıb. Amma Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı 
və Ağdamda monitorinqlər qismən aparılıb və hazırda davam 
etdirilir.

“Xalq qəzeti”

2014-2017-ci illərdə işğal altında olan 
ərazilərdəki tarix və mədəni 

abidələrin qiymətləndirilməsi zamanı dəyən zərər 
88 milyard manat civarında hesablanıb. Lakin indi 
aparılacaq qiymətləndirmə zamanı bu məbləğin 88 
milyard manatdan daha yüksək olacağı gözlənilir.

Şuşa əbədi bizim olacaq  

Azərbaycan dövləti Şuşanı, külli Qara-
bağı bərpa etməyi, dirçəltməyi qərara alıb. 
Bu sahədə görülən böyük işlər hər birimizin 
qəlbini dağa döndərir. Mən də buna çox 
sevinirəm. Bu istiqamətdə atılan addımları 
diqqətlə izləyirəm. Hər növbəti tədbirdən, 
layihədən məmnun qalıram.  

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev bu 
il yanvarın 27-də Aydın Kərimovu Prezidentin 
Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi təyin 
olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul 
edib. Dövlətimizin başçısı qəbulda dərin 
məzmunlu çıxış edərək mühüm tövsiyələr 
vermişdir. Prezident İlham Əliyev Şuşa ilə 
bağlı tarixi fikirlər səsləndirmişdir: “Şuşanın 
işğal altına düşməsi böyük faciə idi. Hər bir 
şəhərin, hər bir kəndin, rayonun işğal altına 
düşməsi böyük faciə idi. Amma, Şuşanın 
işğal altında düşməsi bizim üçün bəlkə də 
ən ağrılı itkimiz olmuşdur. Təkcə ona görə 
yox ki, Şuşanın strateji yerləşməsi imkan 
verirdi ki, bütün bölgəyə, - əgər orada işlər 
düzgün qurulsaydı, - nəzarət edək, imkan 
verirdi ki, Şuşanı müdafiə etmək üçün hətta 
az qüvvələrlə bütün lazımi tədbirləri görək. 
Şuşanın itirilməsi xalqımız üçün böyük sar-
sıntı yaratmışdır, mənəvi sarsıntı yaratmışdır 
və biz 28 il Şuşasız yaşamışıq. Ancaq Şuşa 
ermənilər tərəfindən dağıdılsa da, əyilmədi, 
əsirlikdə olsa da, öz ləyaqətini itirmədi, 
erməniləşdirmə cəhdlərinə məruz qalsa da, 
Azərbaycan ruhunu qoruyub saxlaya bildi. 
Biz Şuşaya qayıtmışıq və noyabrın 8-də bu 
müjdəni Azərbaycan xalqına verərək demiş-
dim ki, Şuşa, sən azadsan! Biz öz tariximizə 
qayıtmışıq. Əlbəttə ki, Şuşanı bərpa 
edəcəyik, Şuşanı dirçəldəcəyik və dirçəlmə 
prosesi artıq başlamışdır”.

Bu gözəl sözlərə görə cənab Prezidentə 
sonsuz dərəcə minnətdaram. Bəli, biz 

xoşbəxt, qalib xalqıq. Biz Qarabağda ta-
rixi ədaləti bərpa etmişik. Bundan böyük 
xoşbəxtlik ola bilərmi? Əlbəttə, yox! 

Azərbaycanın hər bir guşəsi bizim üçün 
əzizdir. Amma, Şuşanın yeri qəlbimizdə bir 
başqadaır. Şuşa Üzeyir bəyin, Bülbülün, 
Natəvanın və başqa dahi və görkəmli elm və 
mədəniyyət xadimlərinin pərvəriş tapdığı bir 
məkandır. Onlar Azərbaycana mənəvi intibah 
bəxş ediblər. Şuşanı azad etməklə, biz onlara 
layiq olduğumuzu sübut etmişik. 

Azərbaycan Prezidenti Şuşanı 
Azərbaycanın Mədəniyyət paytaxtı elan 
etmişdir. İnanıram ki, Şuşanın bundan sonrakı 
həyatı daha möhtəşəm olacaq.  Burada həm 
ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə 
bir-birindən maraqlı tədbirlər – festivallar, 
müsabiqələr keçiriləcək. 

Məlumdur ki, erməni vandalları Qarabağ-
da, o cümlədən Şuşada maddi mədəniyyət 
abidələrimizi qəddarcasına dağıdıblar, başqa 
dəhşətli vəhşiliklər törədiblər. Bu, onların iç 
üzü, xislətidir.

Azərbaycan xalqı isə erməni 
şovinistlərindən fərqli olaraq qurub-yaradan 
xalqdır. Bu günlərdə Füzulidən Şuşaya gözəl 
yol çəkilir. Füzulidə həm də hava limanı 
inşa edilir və bu ilin sonuna qədər istifadəyə 
veriləcək. Şuşa, bütün Qarabağ tezliklə 
laləzara çevriləcək. Dostlarımız bunu görüb 
sevinəcək, düşmənlərimiz isə xar olacaqlar. 

Bir müğənni kimi, Şuşa ilə bağlı mənim 
də qəlbimdə arzularım var. Şuşada, Cıdır 
düzündə ən gözəl mahnılarımı oxuyacağım 
anı səbirsizliklə gözləyirəm. İnşallah, bu 
 arzuma da çatacağam! 

Gülüstan ƏLIYEVA, 
Azərbaycan Respublikasının  

Əməkdar artisti

Həyatda elə yüksək dəyərlər var ki, onlar hər bir fərd, eləcə də 
bütöv bir millət üçün əvəzsiz və müqəddəs sayılır. Azərbaycan 
mədəniyyətinin beşiyi, milli musiqimizin tacı olan Şuşa belə 
dəyərlərdəndir. Şuşanın azad olunması xəbərini eşidəndə 
sevincimdən göz yaşlarımı saxlaya bilməmişdim. Gözlərimin 
önünə Birinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına həlak 
olmuş şəhid həyat yoldaşım gəldi. Anladım ki, yeganə övladımın 
atasının ruhu indi şaddır. Bu xoşbəxtliyi xalqımıza bəxş edənlərə, 
ilk növbədə müzəffər Ali Baş Komandan cənab Ilham Əliyevə, 
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun hər bir igid əsgər və zabitinə 
sonsuz dərəcədə minnətdaram. Uca Allahıma şükür edirəm ki, bu 

şanlı, şərəfli anları yaşamağı hamımıza nəsib elədi. Indi Şuşa bizimdir, bu bizim başımı-
zın ucalığıdır. Şuşa əbədi olaraq bizim olacaq! 
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